
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 2 клас 
 

Підручники та посібники: 
 

1.  «Літературне читання» В. О. Науменко. Підручник для 2 класу. – К.: Грамота. 2012.  

2. Книга для літературного читання, 2 клас. «Перлинка» В. О. Науменко. - К. : Ґенеза, 

2013. 

3. Зошит з друкованою основою «Читайлик»  для 2 кл. відповідно до автора підручника. 

Видавництва 2013 року. 

4. Інтернет-ресурс на EdEra 

5. «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури» - Стус Т.В., Лущевська О.В. – 

Львів: В-во Старого Лева, 2017.- 160 с. 

6. Читацький щоденник (надсилається).  

 

Довідники 
1. 1.  Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

2. 2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

3. 3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво «Ранок».  

 

І СЕМЕСТР 

Семестрова контрольна робота №1  

З народного джерела. Народні дитячі пісні та малі жанри. Авторські вірші та малі жанри 

для дітей. Народні казки. З літературної скарбниці. Поетична збірка Т.Г. Шевченко 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

1 Народні дитячі пісні та 

малі жанри. 

 

 Народні дитячі пісні, 

способи виконання: пісні –

небилиці,  забавлянки, 

заклички, пісні-ігри; 

 малі жанри: загадки, 

прислів’я і приказки, 

скоромовки, лічилки; 

 

 підручник В. О. Науменко 

   «Літературне читання» 

  с.4-19 
 https://www.youtube.com/watch?v=p1U

XKLXvVe4&list=PLfYHOHG25MMiLTduQUBo

Wmf2B1zhU8G5h     

 http://abetka.ukrlife.org/myrylky.htm  

 http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/403-sto-

zagadok-ukrainskoy-movoy.html 

 https://mala.storinka.org/ua/articles.html  

 http://lyceum133.klasna.com/uk/site/mediateka.h

tml  

 

2 Вірш.  

 

 

 

 сюжетний вірш, пейзажна 

лірика, ознаки віршованого 

тексту: графічна форма, 

наявність рими, ритму;  

 настрій у вірші;  
Олена Пчілка, Олександр 

Олесь, Марійка Підгірянка, 

Наталя Забіла, Леонід 

Глібов, Грицько Бойко, 

Степан Жупанин, Любов 

Забашта, Анатолій 

Камінчук, Ліна Костенко, 

Володимир Лучук, Сергій 

Пантюк, Ганна Чубач, 

Мар’яна Савка, Наталка 

 вірші з підручника В. О. Науменко 

   «Літературне читання» 

  с.21-32 

 вірші з «Перлинки» В. О. 

Науменко й «Хрестоматії сучасної 

української дитячої літератури» - 

Стус Т.В., Лущевська О.В. 

 http://chytanka.com.ua/ebooks/index

.php?action=url/view&url_id=983  

 http://posnayko.com.ua/reader/kni

zhnaya-polka/stihotvoreniya-ob-

ukraine/svyato-nezalezhnosti-

982.html  

https://www.youtube.com/watch?v=p1UXKLXvVe4&list=PLfYHOHG25MMiLTduQUBoWmf2B1zhU8G5h
https://www.youtube.com/watch?v=p1UXKLXvVe4&list=PLfYHOHG25MMiLTduQUBoWmf2B1zhU8G5h
https://www.youtube.com/watch?v=p1UXKLXvVe4&list=PLfYHOHG25MMiLTduQUBoWmf2B1zhU8G5h
http://abetka.ukrlife.org/myrylky.htm
http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/403-sto-zagadok-ukrainskoy-movoy.html
http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/403-sto-zagadok-ukrainskoy-movoy.html
https://mala.storinka.org/ua/articles.html
http://lyceum133.klasna.com/uk/site/mediateka.html
http://lyceum133.klasna.com/uk/site/mediateka.html
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=983
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=983
http://posnayko.com.ua/reader/knizhnaya-polka/stihotvoreniya-ob-ukraine/svyato-nezalezhnosti-982.html
http://posnayko.com.ua/reader/knizhnaya-polka/stihotvoreniya-ob-ukraine/svyato-nezalezhnosti-982.html
http://posnayko.com.ua/reader/knizhnaya-polka/stihotvoreniya-ob-ukraine/svyato-nezalezhnosti-982.html
http://posnayko.com.ua/reader/knizhnaya-polka/stihotvoreniya-ob-ukraine/svyato-nezalezhnosti-982.html


Поклад, Григорій 

Фалькович  

 

 http://lyceum133.klasna.com/uk/si

te/mediateka.html  

 http://sonyashnik.com/verses/87/ 

 

  
Олена Пчілка 

http://metodportal.net/system/files/mp/2016/08/91257 

/hrestomatiya_2_klas.docx 

 

Марійка Підгірянка http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/marijka-pidgiryanka/  

Наталя Забіла http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/zabila-natalya/  

Любов Забашта 
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/zabashta-lyubov-koly-ya-

vyrostu-zbirka/  

Анатолій Камінчук http://abetka.ukrlife.org/virshi_dytynstva33.html  

Тамара Коломієць 
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/kolomiyets-tamara-najpersha-

stezhechka-z/  

Ліна Костенко http://megaznaika.com.ua/virshi-kostenko.html  

Анатолій Костецький http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/kosteckij-anatolij/ 

Володимир Лучук 
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/volodymyr-luchuk-darunky-

dlya-mamy-zbir/ 

Сергій Пантюк http://abetka.ukrlife.org/pantyuk.html  

Оксана Сенатович 
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/senatovych-oksana-vchytsya-

veresen-chy/  

Вадим Скомаровський http://megaznaika.com.ua/cikavo-2.html  

Віктор Терен http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/teren-viktor/ 

Ганна Чубач http://mala.storinka.org/ганна-чубач-збірка-дитячих-віршів.html  

Ігор Січовик http://maysterni.com/publication.php?id=17158 

Мар’яна Савка http://bokmal.com.ua/books/dytyacha-poeziya-maryany-savky/  

Наталка Поклад http://abetka.ukrlife.org/pokladn.html  

Григорій Фалькович http://ua.judaicacenter.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/06/Falkovich.pdf 

 

 

3 Казка (літературний 

твір, у якому є вимисел, 

фантазія).  

 

 ознаки народної казки: 

наявність у змісті вигадки, 

фантазії  

 особливості побудови 

казки: традиційний зачин, 

кінцівка, повтори 

 казки про тварин;  

 основні риси характеру 

персонажів у казках на 

основі спостережень за 

їхньою поведінкою, 

вчинками (за запитаннями 

вчителя) 

наприклад, лисиця – хитра, 

вовк – злий заєць – боягуз і 

т. ін.)  

 пояснює, що літературна 

казка – це авторський твір 

 казки з «Перлинки» В. О. 

Науменко й «Хрестоматії сучасної 

української дитячої літератури» - 

Стус Т.В., Лущевська О.В. 
 https://kazky.org.ua/zbirky/ukrajinsjki-narodni-

kazky    

 https://www.youtube.com/watch?v=f0nJk66L1NQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wt4tNWRhjz

A  

 https://www.youtube.com/watch?v=9711oqwX7-4 

 https://www.youtube.com/watch?v=8xnkfXAyNdo  

 

4 З літературної 

скарбниці 
 відчуття дітьми краси 

природи через мистецтво 

слова українських поетів: 

А. Костецького, В. 

Скомаровського, В. Терена, 

І. Січовика, Т. Коломієць, 

П. Воронька, О. Сенатович 

 http://sonyashnik.com/fairy/  

 https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%
82%D1%8F%D1%87%D1%96-

%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-

%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-
%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%

D0%B8.html     

http://lyceum133.klasna.com/uk/site/mediateka.html
http://lyceum133.klasna.com/uk/site/mediateka.html
http://sonyashnik.com/verses/87/
http://metodportal.net/system/files/mp/2016/08/91257/hrestomatiya_2_klas.docx
http://metodportal.net/system/files/mp/2016/08/91257/hrestomatiya_2_klas.docx
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/marijka-pidgiryanka/
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/zabila-natalya/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/zabashta-lyubov-koly-ya-vyrostu-zbirka/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/zabashta-lyubov-koly-ya-vyrostu-zbirka/
http://abetka.ukrlife.org/virshi_dytynstva33.html
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/kolomiyets-tamara-najpersha-stezhechka-z/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/kolomiyets-tamara-najpersha-stezhechka-z/
http://megaznaika.com.ua/virshi-kostenko.html
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/kosteckij-anatolij/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/volodymyr-luchuk-darunky-dlya-mamy-zbir/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/volodymyr-luchuk-darunky-dlya-mamy-zbir/
http://abetka.ukrlife.org/pantyuk.html
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/senatovych-oksana-vchytsya-veresen-chy/
https://onlyart.org.ua/children/virshi_dlya_ditey/senatovych-oksana-vchytsya-veresen-chy/
http://megaznaika.com.ua/cikavo-2.html
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/teren-viktor/
http://mala.storinka.org/%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2.html
http://maysterni.com/publication.php?id=17158
http://bokmal.com.ua/books/dytyacha-poeziya-maryany-savky/
http://abetka.ukrlife.org/pokladn.html
http://ua.judaicacenter.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/06/Falkovich.pdf
https://kazky.org.ua/zbirky/ukrajinsjki-narodni-kazky
https://kazky.org.ua/zbirky/ukrajinsjki-narodni-kazky
https://www.youtube.com/watch?v=f0nJk66L1NQ
https://www.youtube.com/watch?v=wt4tNWRhjzA
https://www.youtube.com/watch?v=wt4tNWRhjzA
https://www.youtube.com/watch?v=9711oqwX7-4
https://www.youtube.com/watch?v=8xnkfXAyNdo
http://sonyashnik.com/fairy/
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8.html


та поезій з «Перлинки» й 

«Хрестоматія сучасної 

української дитячої 

літератури»; 

 розпізнавання слів в 

переносному значенні 

 

5 Поетична збірка 1. Т.Г. 

Шевченко 

 

 знає відомості про Т. Г. 

Шевченка, як про 

геніального поета та 

палкого патріота своєї 

країни; 

 пейзажна лірика у змісті 

віршів Т.Г. Шевченка, 

наявність у поезії ласкавого 

звернення до природи, 

любов автора до природи; 

 вивчення напам’ять поезій 

Т.Г. Шевченка  

 
СПІВБЕСІДА ЗА І СЕМЕСТР 

 http://librarychl.kr.ua/kn_in/shevchenko-

nadyhae/shevchenko-dityam.php   

 https://www.youtube.com/watch?v=NtWmS

MtlmPM   

 https://www.youtube.com/watch?v=8YEd8bQ

boso  

 http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-

47-36/128-shevchenko-t-g/772-2012-06-15-

11-49-55  

 

 

ІІ СЕМЕСТР 

Семестрова контрольна робота №2  

Леся Українка. Поетична збірка 2. Поетична збірка 3. Поетична збірка 4. Оповідання. 

Літературні казки 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Леся Українка. 

Поетична збірка 2 
 автор як творець поезії;  

 тема вірша; 

 яскраві образні слова, вислови, 

вирази у тексті (епітети, 

порівняння, метафори без 

вживання терміна) 

 

 вірші з підручника В. О. 

Науменко «Літературне 

читання»  с. 48-107 

 вірші з «Перлинки» - В. О. 

Науменко та «Хрестоматії 

сучасної української дитячої 

літератури» - Стус Т.В., 

Лущевська О.В. 

 https://dovidka.biz.ua/virshi-

lesi-ukrayinki-dlya-ditey/  

 

2 Поетична збірка 3 

3 Поетична збірка 4 

1 Оповідання  літературні казки, оповідання, 

уривки з повістей українських 

письменників:  

Іван Франко,  

Наталя Забіла,  

Василь Сухомлинський,  

Андрій М’ястківський,  

Володимир Сенцовський,  

МиколаТрублаїні,  

Василь Чухліб,  

Оксана Лущевська;  

 пряме й переносне значення слів у 

літературному творі 

 

 оповідання та літературні 

казки з підручника В. О. 

Науменко «Літературне 

читання»  с. 109 – 130, 137 - 

146 

 оповідання та літературні 

казки з «Перлинки» - В. О. 

Науменко та «Хрестоматії 

сучасної української дитячої 

літератури» - Стус Т.В., 

Лущевська О.В. 
 https://familytimes.com.ua/dytyachi-

opovidannya/prygody-pitera-ta-sobaky-

volfa   

 https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%9
6%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1

%96-

2 Літературні казки 

http://librarychl.kr.ua/kn_in/shevchenko-nadyhae/shevchenko-dityam.php
http://librarychl.kr.ua/kn_in/shevchenko-nadyhae/shevchenko-dityam.php
https://www.youtube.com/watch?v=NtWmSMtlmPM
https://www.youtube.com/watch?v=NtWmSMtlmPM
https://www.youtube.com/watch?v=8YEd8bQboso
https://www.youtube.com/watch?v=8YEd8bQboso
http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-47-36/128-shevchenko-t-g/772-2012-06-15-11-49-55
http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-47-36/128-shevchenko-t-g/772-2012-06-15-11-49-55
http://chobd.ck.ua/index.php/i/2012-04-17-08-47-36/128-shevchenko-t-g/772-2012-06-15-11-49-55
https://dovidka.biz.ua/virshi-lesi-ukrayinki-dlya-ditey/
https://dovidka.biz.ua/virshi-lesi-ukrayinki-dlya-ditey/
https://familytimes.com.ua/dytyachi-opovidannya/prygody-pitera-ta-sobaky-volfa
https://familytimes.com.ua/dytyachi-opovidannya/prygody-pitera-ta-sobaky-volfa
https://familytimes.com.ua/dytyachi-opovidannya/prygody-pitera-ta-sobaky-volfa
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html


%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D

0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D

0%B9.html  
 https://www.symbaloo.com/embed/%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
0%BD%D1%8F2-

4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%

D0%B7%D0%B0  

 https://www.youtube.com/watch?v=tSnhbq

Gtor8  

Ніна Найдич https://veselka.in.ua/shop/muzichni-kazki/ 

Галина Малик http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=1155  

Сашко Дерманський http://www.rulit.me/books/chudove-chudovisko-read-224582-1.html 

Марина Павленко http://abetka.ukrlife.org/pivtora1.html  

Віра Артамонова http://mala.storinka.org/віра-артамонова-сонечко-казало-правду-збірка-ілюстрованих-оповідань.html 

Марина та Сергій 

Дяченки 
http://coollib.com/b/332542/read#t2 

Лариса Ніцой http://vsimrii.in.ua/the-news/416--qq 

Леся Воронина http://www.rulit.me/books/taemne-tovaristvo-boyaguziv-abo-zasib-vid-perelyaku-9-read-355303-1.html 
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Гумористичні твори Гумористичні твори українських 

авторів: Тетяна Стус, Грицько 

Бойко, Анатолій Григорук, Всеволод 

Нестайко, Ігор Січовик, Іван 

Світличний. 

 

 «Хрестоматія сучасної 

української дитячої 

літератури» - Стус Т.В., 

Лущевська О.В. 

4 Науково-художня 

література 

Науково-художня література таких 

авторів: Олександр Копиленко, 

Юрій Старостенко, Катерина 

Міхаліцина 

 

 твори з «Перлинки» - В. О. 

Науменко та «Хрестоматії 

сучасної української дитячої 

літератури» - Стус Т.В., 

Лущевська О.В. 
 http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?

action=search_show_list&author_name=

%D1%F2%E0%F0%EE%F1%F2%E5%E

D%EA%EE+%DE%F0%B3%E9  

5 Зарубіжна 

література 

казки народів Європи  оповідання та літературні 

казки з підручника В. О. 

Науменко «Літературне 

читання»  с. 146-151 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=sLFi3FX1IXY  

 http://ae-

lib.org.ua/texts/grimm__tales_

_ua.htm  

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=CBBUKpfKJnU  

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=9LDNb1ZuM6A  

Формування і розвиток навички читання 
1 Виразність читання 

 

 

 

 

 

 правильне інтонування кінцівки 

речення  

 дотримання ритмічних пауз, пауз, 

обумовлених розділовими знаками 

в тексті  

 https://ru.calameo.com/read/0

050176252d427180daa6  

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=agrFpw5chLI  

https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://mala.storinka.org/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.symbaloo.com/embed/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=tSnhbqGtor8
https://www.youtube.com/watch?v=tSnhbqGtor8
https://veselka.in.ua/shop/muzichni-kazki/
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=url/view&url_id=1155
http://www.rulit.me/books/chudove-chudovisko-read-224582-1.html
http://abetka.ukrlife.org/pivtora1.html
http://mala.storinka.org/%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%25
http://coollib.com/b/332542/read#t2
http://vsimrii.in.ua/the-news/416--qq
http://www.rulit.me/books/taemne-tovaristvo-boyaguziv-abo-zasib-vid-perelyaku-9-read-355303-1.html
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=%D1%F2%E0%F0%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE+%DE%F0%B3%E9
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=%D1%F2%E0%F0%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE+%DE%F0%B3%E9
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=%D1%F2%E0%F0%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE+%DE%F0%B3%E9
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=%D1%F2%E0%F0%EE%F1%F2%E5%ED%EA%EE+%DE%F0%B3%E9
https://www.youtube.com/watch?v=sLFi3FX1IXY
https://www.youtube.com/watch?v=sLFi3FX1IXY
http://ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm
http://ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CBBUKpfKJnU
https://www.youtube.com/watch?v=CBBUKpfKJnU
https://www.youtube.com/watch?v=9LDNb1ZuM6A
https://www.youtube.com/watch?v=9LDNb1ZuM6A
https://ru.calameo.com/read/0050176252d427180daa6
https://ru.calameo.com/read/0050176252d427180daa6
https://www.youtube.com/watch?v=agrFpw5chLI
https://www.youtube.com/watch?v=agrFpw5chLI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діалог у тексті 

твору 

 

 сила голосу, тону і зміст та жанрова 

специфіка твору 

регулює силу голосу, тон залежно 

від змісту та специфіки твору (за 

завданням та з допомогою учителя) 

 будова твору: початок, основна 

частина, кінцівка; 

 послідовність подій у творі (у тому 

числі за допомогою малюнків, 

ілюстрацій); 

 герой, герої (персонаж, персонажі/ 

дійова особа, дійові особи) твору 

 позитивні й негативні вчинки 

персонажів 

 опис зовнішності персонажа у 

тексті, факти про його вчинки, 

події, які з ним відбуваються;  

 

 слова автора і слова дійових осіб; 

• виразне читання в особах.  

 

 
СПІВБЕСІДА ЗА ІІ СЕМЕСТР 

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=IE-hsaUYmKA  

 https://www.youtube.com/wat

ch?v=CDFSOeXpUNc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IE-hsaUYmKA
https://www.youtube.com/watch?v=IE-hsaUYmKA
https://www.youtube.com/watch?v=CDFSOeXpUNc
https://www.youtube.com/watch?v=CDFSOeXpUNc

